
 
 
 
 

 
A Váci Corner Offices nyerte el a rangos az „Év Irodaháza Bérlői Díjat” 

 
Budapest, 2016. február 16. – A Váci Corner Offices-t hirdették ki az „Az Év Irodaháza 
Bérlői Díj 2015” nyerteseként az iroda.hu portál által néhány napja megrendezett 

gálaesten, amely évek óta az ingatlanpiac egyik legfontosabb eseménye. A HB Reavis 

Csoport első hazai fejlesztése a bérlői vélemények alapján - rendkívül erős mezőnyben - 9 

nevező irodaház közül érdemelte ki a győzelmet.  
 

Az Év Irodája versenyt idén hatodszor rendezték meg, amelyre 7 kategóriában minden 
eddiginél magasabb számú, összesen 84 pályázat érkezett be. A hagyományoknak 
megfelelően mind a szakmai zsűri véleménye, mind pedig a közönségszavazás része volt az 
értékelésnek, melynek középpontjában az értékteremtés és az értékmegőrzés állt. 
 

A Váci Corner Offices Magyarország legzöldebb BREEAM által minősített irodaháza. Az épület 
összes bérbeadható irodaterületét olyan neves hazai és nemzetközi vállalatok foglalják el, mint 

az MVM Partner Zrt., a Magyar Földgáztároló Zrt. és a Magyar Földgázkereskedő Zrt., a 

CRH Magyarország Kft, a Sony Europe Limited Magyarországi Fióktelepe, az Intrum 

Justitia Zrt., az Asseco csoport tagjai közül a Globenet Zrt., és a Statlogics 

Szoftverfejlesztő Zrt., valamint az amerikai gyógyszergyártó óriás, a Mylan Kft.  

 

„Számunkra nincs fontosabb üzenet annál, amit a bérlőink gondolnak az épületről. Nagy 

örömünkre szolgál, hogy a független szakmai zsűri értékelése szerint a bérlők szeretik a Váci 
Corner Offices-t, és elégedettek szolgáltatásainkkal. Természetesen a jövőben is mindent 
megteszünk azért, hogy ügyfeleink otthon érezzék magukat épületeinkben. 
  

Mindemellett az „Év Irodaháza Bérlői Díj” megerősít minket abban is, hogy jó úton haladunk 
és érdemes folytatnunk a kemény munkát, amely során – a partnereink teljes körű kiszolgálása 

mellett - kiemelt figyelmet fordítunk az építészeti és a közösségi értékteremtésre is” – mondta 

Radnóty Zoltán, a HB Reavis Hungary Kft. ügyvezetője.  
 

*** 

 

A HB Reavis vállalatról  
 

A HB Reavis ingatlanfejlesztéssel foglalkozó nemzetközi csoport, melyet 1993-ban alapítottak 
Pozsonyban. A vállalat kiemelt piacai közé tartozik a közép-kelet-európai régió (Lengyelország, 
Csehország, Szlovákia és Magyarország), valamint az Egyesült Királyság és Törökország. A 
cégcsoport által felépített korszerű irodaépületek, bevásárló- és szórakoztató központok, valamint 
logisztikai létesítmények összesített alapterülete mintegy 840 000 négyzetmétert tesz ki; mindemellett 

újabb 1 millió négyzetméternyi fejlesztés már a tervezési, engedélyeztetési vagy az építési szakaszban 
van.  

 

A HB Reavis integrált üzleti modell alapján végzi tevékenységét, mely egyesíti a fejlesztést, az építést, 
az ingatlankezelést és a beruházás kezelést is. A csoport 1,83 milliárd euró értékű portfóliót kezel, 
eszközeinek nettó értéke pedig 1,024 milliárd euró. A több mint 440 szakembert foglalkoztató HB Reavis 



 
 
 
csoport egyike Európa piacvezető kereskedelmi ingatlanfejlesztő vállalatainak. A HB Reavis erős piaci 
pozícióját bizonyítja számos neves díj, többek között a CEE Quality Award „A 2015-ös év fejlesztője”, 
valamint az Eurobuild Awards „Az év irodafejlesztője Közép-Kelet-Európában” díjak elnyerése.  
 

Bővebb információért kérjük, látogasson el a http://www.hbreavis.com/ weboldalra. 
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